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عاقبت رقص با شيطان
روزنامه جام جم در يادداشتي به ماجراي 
حمله به سلمان رش��دي در نيوجرسي 
امريكا پرداخت و نوش��ت: واقعيت اين 
است ترور سلمان رشدي آن هم پس از ۳۳سال به وضوح نشان دهنده قدرت 
فرازماني و فرامكاني انتقام جبهه حق عليه باطل است. نكته ديگر اينكه حتي 
اگر س��لمان رش��دي در نهايت بر اثر جراحت هاي وارده به  هالكت برسد، 
پرونده وي بسته نخواهد شد. سردمداران رژيم صهيونيستي و اياالت متحده 
امريكا، به  رغم آگاهي نسبت به خش��م و اعتراض مسلمانان در قبال اقدام 
سلمان رشدي، آن را اثري انقالبي خوانده و با انعقاد قراردادهاي كالن در 
كشورهاي اروپايي، آسيايي و ديگر كش��ورهاي جهان، به ترجمه و توزيع 
گسترده آن پرداختند. به  عبارت بهتر، نهادهاي دولتي و امنيتي كشورهايي 
كه سلمان رشدي با چراغ سبز آنها چنين اقدام وقيحانه اي را انجام داده، 

قطعاً بايد پاسخگوي حمايت خود از اين فرد هتاك باشند. 
در كنار اين موارد، نوع مواجهه غرب با مهره ها و دست پرورده هاي خود 
نيز قابل تأمل است. سلمان رشدي بارها از سوي نهادهاي امنيتي امريكا 
و رژيم  اشغالگر قدس و انگليس وعده حمايت مطلق دريافت كرد اما در 
سخنراني اخير جان خود را از دست داد، هر چند ابعاد اين حادثه بايد به 
صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد، اما اين موضوع در اصل بي تعهدي 
غرب نس��بت به مهره هايش ترديدي ايجاد نمي كن��د و اتفاقاً مقوم آن 
محسوب مي شود. موضوع نهايي، به مسئله لزوم دفاع از حريم دين مبين 
اسالم و مرزهاي عقيدتي آن از سوي امت اسالمي بازمي گردد. حضرت 
امام خميني)ره( در صدور حكم ارتداد سلمان  رشدي، امت اسالمي را 
مورد خطاب قرار داده و اجراي حكم را منوط به جامعه يا كشوري خاص 
از عالم اسالمي نفرمودند. اين رويكرد حضرت امام خميني)ره( منبعث از 
نوع نگاه ايشان نسبت به مفاهيم واالي امت اسالمي و جهان اسالم است. 
در جريان محكوميت سلمان رشدي، اين هم افزايي در طول سال هاي 
متمادي صورت  گرفت. صدور فتواي قتل سلمان رشدي، در حقيقت نماد 
غيرت و آگاهي رهبري است كه دفاع از كيان اسالم را وظيفه اي غيرقابل 

عدول براي امت واحده اسالمي قلمداد مي كند. 
..................................................................................................................................

 برخورد فعال
با ماجراي حمله به سلمان رشدي

روزنامه خراسان هم خبر حمله به سلمان 
رش��دي، نويس��نده مرتد كت��اب آيات 
شيطاني در نشستي در امريكا توسط يك 
مسلمان مقيم امريكا را موضوع يادداشت ديروز خود كرد و نوشت: نكته 
قابل تأمل اينكه گويا بر اساس ارزش هاي جهان غرب، توهين و اهانت 
به پيامبران الهي از موسي)ع(، عيس��ي )ع( و حضرت محمد)ص( كه 
بيش از 55درصد جمعيت جهان پيروان آنان هستند، نشانه هاي آزادي 
بيان است! اما پرسش يا انكار واقعه اي همچون هولوكاست كه مربوط به 
جامع��ه يهودي��ان و م��ورد اس��تفاده يك فرق��ه سياس��ي همچون 

صهيونيست هاست، مجازات هاي سنگيني دارد! 
به نظر مي رسد راه كنترل خشونت عليه اهانت كنندگان به پيامبران الهي 
نه برخورد با مجازات كنندگان بلكه اجماع جامعه جهاني براي ممنوعيت 
اهانت به پيامبران اديان الهي از حضرت ابراهيم)ع( و حضرت موسي)ع(، 
حضرت عيسي)ع( و حضرت محمد)ص( تا زرتشت و بوداست. هيچ كسي بر 
اساس يك اجماع و هنجار جهاني نبايد به خود اجازه دهد به هجو و تمسخر 
پيامبران اديان بزرگ بپردازد. اگر سازمان ملل و كشورهاي داعيه دار آزادي 
بيان به اندازه هولوكاست براي ارزش ها و تعاليم دينداران جامعه جهاني 
اهميت قائل بودند، شايد بستر بروز خشونت ها و واكنش هاي اينچنيني 
كه ناظر به غيريت هاي ديني است، شكل نمي گرفت. اين روزها اگرچه باز 
هجمه يك جانبه عليه اسالم آغاز شده اما از واقعه حمله به سلمان رشدي 
شايد بتوان به عنوان فرصتي استفاده كرد كه يك اجماع جهاني عليه اهانت 

به پيامبران اديان بزرگ در مجامع جهاني شكل گيرد. 
..................................................................................................................................

ارتش چندمليتي
روزنامه صبح نو در سرمقاله ديروز خود به مناسبت 
روز »مقاومت اسالمي« نوشت: روندهاي رقابت و 
منازعه ايران با نظام س��لطه در سال هاي دهه دوم 
قرن21 بيانگر اين واقعيت است كه نيروهاي عملياتي و ساختار سازماني 
ح��زب اهلل توانس��ت زيرس��اخت هاي الزم ب��راي س��ازماندهي »ارتش 
چندمليتي« را ب��ه وج��ود آورد. در س��ال هاي قرن21 »نق��ش ملي و 
منطقه اي« حز  ب اهلل به  گونه تدريجي موقعيت و قدرت خود را ارتقا داد. 
حزب اهلل لبنان توانست نقش ملي خود را از حوزه جغرافياي لبنان به عرصه 
محور مقاوم��ت ارتقا ده��د، بنابراي��ن ح��زب اهلل توانس��ت از ابزارها و 
سازوكارهايي استفاده كند كه زمينه كنش عملياتي در محيط منطقه اي 
را فراهم س��ازد. تح��والت ژئوپلتيكي منطقه بيانگر آن اس��ت كه محور 
مقاومت به  منزله واقعيت سياسي و ژئوپلتيكي جديدي شكل گرفته است؛ 
واقعيتي كه از آسياي جنوب غربي تا ش��رق مديترانه و باب  المندب آثار 
تاكتيكي و راهبردي خود را به  جا گذاشته است. اگر چه امريكا تالش كرد 
زمينه كاهش و افول محور مقاومت را به وجود آورد اما محور مقاومت به  
گونه تدريجي توسعه  يافته و هم  اكنون از قابليت هاي الزم براي مقابله با 
»بازيگران جنگ نيابتي« و »متحدان منطقه اي اياالت متحده« برخوردار 
شده است. اقدام متقابل ايران در برابر كنش تهاجمي نظام سلطه از اين  
جهت اهميت دارد كه انعكاس معادله »تهديد در برابر تهديد« خواهد بود. 
كنش ايران نش��ان داد از قابليت الزم براي مقابله با تهديدات مس��تقيم 
اياالت متحده و نظام سلطه در چارچوب »بازدارندگي متعارف« برخوردار 
است. چنين قابليت هايي مي تواند به گونه تدريجي ارتقا پيدا كرده و از اين 
 جهت زمينه مقابله چندبعدي و هيبريدي ايران در برابر اقدامات و الگوي 

كنش نظام سلطه را فراهم مي سازد. 
..................................................................................................................................

موسوي را محاكمه كنيد
خانم الله افتخاري، نماين��ده ادوار مجلس در 
يادداش��تي براي كيهان، ضمن يادآوري رأفت 
اسالمي نظام در برخورد با سران فتنه كه تنها به 
حصر خانگي آنها بس��نده كرد، نوش��ت: قابل تأمل آنكه اخيراً موسوي و 
همفكرانش در مناسبت هاي خاص حركت ها و اظهاراتي عليه نظام و اسالم 
مطرح مي كنند؛ يكي در آستانه هفته عفاف و حجاب، اصالت آن را زير سؤال 
مي برد و ديگري در ايامي ك��ه ديدگان آزادگان جهان اعم از مس��لمان و 
غيرمسلمان به ياد آن سر مطهر بر ني رفته محرم سال۶1 هجري، پيكر پاك 
شهيد مدافع حرم س��ر به نيزه رفته ، شهيد عبداهلل اس��كندري را تشييع 
مي كنند، به فرمانده او شهيد همداني اهانت مي كند. جاي سؤال دارد كه 
داستان چيست؟ چه نقشه اي در كار اس��ت؟ اين همنوايي با ضدانقالب، 
منافقان، بازماندگان رژيم گذشته و غير آن از كجا فرماندهي مي شود؟ لذا 
همچنان  كه روزي به  عن��وان يك مادر در نام��ه اي از خانم امينه اردوغان 
واقع نگري در رفتار فرزند خويش و تبري جس��تن از داعش را درخواست 
كردم ، امروز به  عنوان عضو كوچكي از خانواده بزرگ شهيدان و ايثارگران، 
از مسئوالن نظام مي خواهم در برابر دين به دنيافروختگان چموشي همچون 
موسوي و همنوايان  وي كه در مسير باطل و اهانت به اين انقالب مقدس و 
سرمايه هاي ارزش��مند آن همچون شهيد حس��ين همداني از دشمنان 
قسم خورده نظام نيز گوي سبقت ربوده اند، بي تفاوت نباشند و از آنجا كه 
مطالب بيان شده و موضع گيري هاي وي از طريق بيانيه ها و غير آن به منزله 
اقرار به گناهان ، قبول اتهامات، اثبات ماهيت خويش و عدول وي از امامين 
انقالب اس��ت كه تاريخ آن را ثبت كرده و آيندگان آن را به نظاره خواهند 

نشست، خواهان محاكمه و اجراي قانون و عدالت در باره ايشان هستيم.

تحریم عليه ایران اتحاد ملي را تقویت كرد
در دوراني كه ايران تحريم هاي نفتي امريكا را تجربه مي كند، توليدات 
داخلي كش��ور افزايش يافته و طبق آنچه از ارقام گمرك كش��ورمان 
مي توان دريافت، اينكه صادرات غيرنفتي ايران افزايش يافته اس��ت. 
بدون شك اقتصاد هر كش��وري كه كمتر به نفت  و   گاز وابسته است، 
بيشتر در توليدات داخلي دامي و  غذايي پيشرفت قابل توجهي داشته  
اس��ت. اين موضوع از زاويه ديگر هم قابل بررس��ي است كه مي تواند 
قدرت چانه زني مقامات سياسي هر كش��وري در پاي ميز مذاكرات را 
افزايش دهد. ايران  كشور كوچكي نيست بلكه شاهراه مستقيم دريايی 

و خاكي اروپا و آسياست. 
اينكه نفت ايران تحريم شده به معناي بر هم خوردن موازنه جهاني است و 
باعث مي شود همه معادالت بين المللي به سمت جنگ حركت كنند. كليد 
صلح در خاورميانه و  حتي اروپا فعال شدن ظرفيت هاي ايران است. ايران 
منابع عظيم نفت و  گاز دارد كه مي تواند از هند و  چين تا اروپا را پوشش دهد 
و  تأمين كند. با كنار گذاشتن ايران از بازار انرژي جهان، اروپا به گاز روسيه 
وابسته شد. بهترين زمان بهبود در روابط ايران موضوع برجام بود، گرچه 
برجام پابند طوالني مدت گوشت يخ زده ابزار سياسي آنها عليه جمهوري 
اسالمي ايران بود. با تحريم ايران، اروپا وابسته   كوتاه مدت به گاز روسيه و 
 عماًل گروگان شرق و غرب ش��د. در زمان كوتاه مدتي  كه امريكا با تحريم 
ايران شرايط موجود را براي اروپايي ها فراهم كرد،   باعث شد اقتصاد ايران 
با نگاه به داخل، به سمت چين و روسيه س��وق داده شود. هدف از تحريم 
ايران اين بود كه شايد كشور را از هم بپاشانند، ولي غافل از آنكه ملت ايران 
دخالت بيگانگان در امور داخلي كشورش��ان بسيار حساس به نوعي به آن 
آلرژي دارند. طي چند س��ال اخير هر وقت ايران از منطقه كنار گذاش��ته 
شد، عربستان و  اسرائيل با حمايت رسانه اي از جدايي طلبان  پناه دادن به 
عده اي ناش��ناخته ايجاد فضاي تبليغاتي نه تنها عليه براندازي حكومت، 
بلكه عليه ملت و  تماميت ارضي ايران فعال شدند كه اتفاقاً باعث اتحاد ملي 
شد. تحريم ها شايد در كوتاه مدت باعث افت ارزش پول ملي شوند، ولي در 
آينده باعث محكم تر شدن زيربناي اقتصادي  و چهار ستون اساسي كشور 
مي شود. درست است تحريم باعث مي شود سرمايه داران خارجي كشور را 
ترك كنند اما عرصه براي توليدكنندگان داخلي باز مي شود. ايران سابقه اي 
طوالني در تحريم ش��دن دارد و همواره با تحريم مواجه بوده است. برجام 
سرانجام تهران را بيش از پيش آماده مواجهه با تحريم كرد. بازي با اقتصاد 
و  توليدات كه تحريم ها را تجربه و به فراموش��ي سپرده بود. رفع تحريم ها 
با ابزار برجام باعث ش��د صنايع و توليدكنندگان كش��ور به تازگي از فشار 
تحريم ها خالصي يافته بودند. اميد به خدا دوباره به كدخدا متكي شوند، 
اين خواسته غرب ايران مصرف كننده اس��ت. تحريم ها ضررهاي مقطعي 
براي كشور داش��ت اما فوايد طوالني مدت هم داش��ت. روي تكنولوژي ها 
بس��يار عالي كار كرد. امروز صرفاً مصرف كننده دلخواه غرب نيستيم. در 
خيلي موارد صادر كننده نيز هستيم. اگر هدف تحريم اقتصادي تحت فشار 
قرار دادن مردم كشور مورد تحريم بدانيم. اين هدف دشمني در مورد مردم 
ايران محقق نگرديده است. هيچ تحريمي نتوانسته است رژيم چنچ كند 
بلكه اتحاد ملي را قوي مي كند. امروز بايد استراتژي اتكا به توليدات داخلي 

و  كشاورزي را با جهاد  ملي نگاه و نظارت دنبال كنيم.

 تالش و همدلي سه قوه 
براي توسعه متوازن همه مناطق كشور

در پاي�ان دور اول س�فرهاي اس�تاني دول�ت مردم�ي، رؤس�اي 
س�ه ق�وه در نشس�ت مش�ترك خ�ود ب�ر هم�كاري و همدل�ي 
ب�راي اجراي�ي ش�دن مصوب�ات اي�ن س�فرها تأكي�د كردن�د. 
رؤساي مجلس شوراي اسالمي و قوه قضائيه همچنين در اين نشست 
ضمن قدرداني از اين س��فرها و حضور دولت در ميدان و ميان مردم، 
اهميت و ض��رورت پيگيري و اجرايي ش��دن مصوبات اين س��فرها با 

همكاري سه قوه را مورد تأكيد قرار دادند. 
در جلسه شنبه شب سران سه قوه كه در محل نهاد رياست جمهوري 
برگزار شد، راهكارهاي ارتقاي بيش از پيش تعامل سه قوه با هدف غلبه 
بر مشكالت مورد بررس��ي قرار گرفت و رئيس جمهور، رئيس مجلس 
شوراي اسالمي و رئيس قوه قضائيه ضمن ابراز خرسندي از همگرايي 
موجود ميان س��ه قوه، اين همگرايي را فرصتي براي حل مش��كالت 
ساختاري و مزمن كشور دانستند. در ادامه جلسه همچنين بر ضرورت 
هماهنگي دولت، مجلس و قوه قضائيه در اجراي تصميم بزرگ ملي در 

راستاي ايجاد ثبات اقتصادي و بهبود معيشت مردم تأكيد شد. 
........................................................................................................................

معاون علمي رئيس جمهور:

 ۸۰۰ شركت دانش بنيان
 در حوزه دفاعي داریم

س�ورنا س�تاري با بي�ان اينك�ه تأكي�د رهب�ر معظم انق�اب بر 
توس�عه ش�ركت هاي دانش بنيان اس�ت، گفت: هم اكن�ون بيش 
از 800-700 ش�ركت دانش بني�ان در ح�وزه دفاع�ي داري�م. 
س��ورنا س��تاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمه��ور در افتتاحيه 
نمايشگاه آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي ارتش اظهار داشت: 
نوآوري در حوزه دفاعي بس��يار مهم اس��ت، در زمان دفاع مقدس نيز 
هر جا نوآوري داش��تيم پيروز ش��ديم، وگرنه در حالت برابر امكانات و 
تجهيزات دش��من با ما قابل مقايس��ه نبود. وي افزود: پيروزي هاي ما 
در حوزه دفاعي مديون نوآوري هاي ماست. تأكيد مقام معظم رهبري 
بر توسعه شركت هاي دانش بنيان است و در حال حاضر بيش از 8۰۰ 

-7۰۰ شركت دانش بنيان در حوزه دفاعي داريم. 
معاون علمي فن��اوري رئيس جمهور عنوان ك��رد: در حوزه اقتصاد 
دانش بنيان بايد براي افراد و نيروي انساني بيشتر از شركت ها ارزش 
قائل شويم، زيرا آينده كشور دس��ت افراد نوآور و خالق بوده و نقش 
افراد متخصص در حوزه دفاعي حياتي و مهم است.  ستاري با اشاره 
به اينكه بايد در حوزه دفاعي به سمت جذب شركت هاي خصوصي 
دانش بنيان برويم، اف��زود:  در حوزه دفاعي باي��د هدف گذاري هاي 
بزرگي انجام شود و براي تحقق اين امر بايد با شركت هاي خصوصي و 
دانش بنيان همكاري كرد. توسعه نوآوري به واسطه سرمايه گذاري و 
مشاركت بخش دفاعي با شركت هاي دانش بنيان است. وي افزود: اگر 
مي خواهيد نوآوري وارد محصول شود، موقعي به صورت ساختاري 
اتفاق مي افتد كه س��رمايه خصوصي وارد بخش دفاعي شود. معاون 
علمي فناوري رئيس جمهور در پايان عنوان كرد: تشكيل پارك علم 
و فناوري و شركت دانش بنيان براي آوردن سرمايه خصوصي به علم 
و فناوري است و س��عي مي كنيم تحولي در علم و فناوري به واسطه 

درگير كردن شركت هاي خصوصي ايجاد كنيم. 
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واكنش ها به تعرض هتاكانه ميرحسين موسوی به مدافعان حرم همچنان ادامه دارد

 تعرض به مدافعان حرم
نتيجه ای جز رسوایي براي تعرض كنندگان ندارد

موج محكومي�ت و تقبيح حمل�ه توهين آميز 
ميرحسين موس�وي به سردار ش�هيد حسين 
همداني همچن�ان در ميان مردم و مس�ئوالن 
ادام�ه دارد. واكنش ه�اي نماين�دگان و رئيس 
مجلس به جس�ارت موس�وي باعث شد صحن 
علني مجل�س روز گذش�ته عطرآگي�ن به نام 
س�ردار همداني و ش�هداي مدافع حرم ش�ود. 
عاوه بر آن س�ردار اش�تري، فرمان�ده نيروی 
انتظامي ه�م كه براي حضور در يادواره ش�هدا 
در شهر پيشوا حضور يافته بود، در مورد شهيد 
همدان�ي صحبت كرد. مح�ور اصلي صحبت ها 
هم زنده شدن بيش�تر ياد س�ردار همداني در 
روزهاي اخير بود و مصداق »عدو ش�ود سبب 
خير اگ�ر خ�دا خواه�د«. در اين مي�ان برخي 
هم خواهان برخورد با موس�وي ي�ا تجديدنظر 
نظام در نح�وه تعام�ل با س�ران فتن�ه بودند. 

  قاليباف: تعرض به قهرمانان ملي 
خاك پاشيدن به آفتاب است

محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
در نطق پيش از دس��تور خود ضمن گراميداشت 
فرارسيدن روز مقاومت اسالمي كه يادآور مقاومت 
جانانه حزب اهلل لبنان در جنگ ۳۳روزه و آغاز فصل 
جديدي از مبارزه با رژيم جنايتكار صهيونيستي 
بود، گفت: جنبش جهاد اس��المي فلس��طين در 
آخرين حلقه از مقاومت اسالمي عليه جنايتكاران 
صهيونيس��ت، نويدبخ��ش و در هم كوبنده ظاهر 
ش��د. جهاد اس��المي ثابت كرد امروز هر بخش از 
مقاومت اسالمي به تنهايي توانايي در هم كوبيدن 
عميق ترين اليه هاي دفاعي رژيم صهيونيس��تي و 
ُخرد كردن اراده آنها را داراس��ت و امروز در سايه 
اتح��اد و همدلي هم��ه جريان ه��اي مقاومت، با 
قاطعيت مي گوييم زوال دشمن غاصب، نزديك تر 
از هر روزي اس��ت. ه��ر روزي كه جهان ش��اهد 
جنايت هاي بيشتري از سوي صهيونيست هاست، 
نقش مدافعان س��رافراز و پرافتخار حرم در دفاع 
از امنيت ايران عزيزمان و ثبات منطقه آش��كارتر 

مي شود. 
قاليباف بر همين اس��اس تصريح كرد: در روزهاي 
ابتدايي جنگ در سوريه و عراق عده اي دچار خطاي 
محاسباتي شدند اما هنگامي كه واقعيت صحنه با 
جنايت هاي دهشتناك داعش عيان شد، به گونه اي 
كه حتي كش��ورهاي اروپايي را نيز نگران كرد، هر 
ايراني منصفي با سليقه هاي سياسي مختلف به اين 

باور رسيد مدافعان حرم فقط پاسداران حريم اهل 
بيت عصمت و طهارت)ع( نيس��تند بلكه نگهبان 
امنيت و ناموس كش��ور عزيزمان نيز هس��تند، به 
همين جهت تعرض به اين قهرمانان ملي كه پاي 
جنايتكاراني همچون داعش را از سرزمين عزيزمان 
كوتاه كردند، خاك پاش��يدن به آفتاب اس��ت كه 
جز رسوايي و بي اعتباري براي تعرض كنندگان و 
حاميان آنها نتيجه اي ن��دارد. ما زندگي در امنيت 

خود را مديون آنها مي دانيم. 
  چمران: بايد فاتحه انسانيت را براي كسي 

كه به شهيد همداني حمله كرد، خواند
مهدي چمران، رئيس ش��وراي ش��هر ته��ران در 
بخش��ي از نطق خود در هش��تاد وپنجمين جلسه 
شوراي اس��المي ش��هر تهران ضمن گراميداشت 
ياد شهيد س��ردار همداني خاطرنش��ان كرد: يك 
عقب مانده فكري و ذهني به ش��هيدي بزرگوار كه 
در دفاع از حريم حرم به ش��هادت رس��يده، حمله 
كرده و اين موضوع باعث تعجب است و نمي توان 
لغت خاصي را ب��راي آن به كار برد. اين ش��هيد از 
حريم كشور دفاع كرد و مشخص نبود كه اگر اين 
دفاع اتفاق نمي افتاد، داعش در منطقه دست به چه 
اقداماتي مي زد. اين موضوع باعث تأسف كه هيچ 
بلكه باعث تعجب است و بايد فاتحه انسانيت را براي 

اين افراد خواند. 
  »تخطئه مجاهدت هاي مدافعان حرم« 

در راستاي تقويت رژيم صهيونيستي است
حجت االسالم مجتبي ذوالنور، نماينده مردم قم در 
مجلس در گفت وگو با ايرنا گفت: كسي كه معاندان، 
اراذل، اوباش و هتاكان به عزا و عاشوراي حسيني 
را در سال 88 »مردان خداجو« بنامد، مگر مي تواند 
خشم و بغض خباثت بار خود را نسبت به شهداي 
مدافع حرم و سرداران شهيد سليماني و همداني 

مخفي كند؟
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس افزود: كس��ي كه با عطش قدرت و شهوت 
رياست و با حمايت آشكار سران نظام سلطه، هشت 
ماه مملكت اسالمي را به خاك و خون كشيد، كسي 
كه با دروغ و فريب و قرباني ك��ردن جوانان مردم، 
انتقام رأي نياوردن خود را از مردم گرفت، كسي كه 
مجري بزرگ ترين نقشه نظام سلطه براي براندازي 
نظام جمهوري اس��المي بوده است، مگر مي تواند 
خشم خود را از بزرگ ترين س��رداران و قهرمانان 
مقابله با جنگ نيابتي استكبار جهاني و صهيونيسم 

بين الملل كتمان كند؟! 
ذوالنور عنوان كرد: كسي كه شعار محوري اراذل 
پياده نظامش »نه غزه، نه لبنان« است، مگر مي تواند 
بغض و كينه خود را نسبت به ناجيان غزه، لبنان و 
نابودكنن��دگان داع��ش و تروريس��ت هاي مزدور 

تكفيري كتمان كند؟
وي ادام��ه داد: مفلوك��ي ك��ه در مهلك��ه كيش 
ش��خصيت و ناكامي ه��اي نفس��اني، گرفت��ار 
خودخوري، چالش هاي دروني و ماليخولياي حاد 
شده است، فكر مي كرد با ترور شخصيت اسوه هاي 
مقاومت مي تواند توجه ديگ��ران را به خود جلب 
كند و ديده شود، ولي ناخواسته عرق و غرور ملت 
غيور را نس��بت به قهرمانان مل��ي و مذهبي خود 
جريحه دار ك��رد و در حقيقت با ب��روز مكنونات و 
باطن كريه خ��ود، معدود طرف��داران بي اطالع از 
درونش را آگاه كرد و عليه خود برانگيخت. يِريُدوَن 
ُ ُمِت��مُّ نُوِرِه َولَْو كِرَه  ِ بَِأْفَواِهِهْم َواهللهَّ لِيْطِفُئوا نُ��وَر اهللهَّ
الْكافِ��ُروَن »مي خواهند نور خ��دا را با دهان خود 
خاموش كنند و حال آنكه خدا گ��ر چه كافران را 
ناخوش افتد، نور خ��ود را كامل خواهد گردانيد« 

)سوره مباركه صف، آيه8(
ذوالنور تصريح ك��رد: تخطئه و خيان��ت خواندن 
مجاهدت هاي مدافعان حرم در سركوب جريانات 
تكفيري تروريس��تي، زيرس��ؤال ب��ردن بيداري 
اس��المي، ترجمه پيام هاي مرتبط ب��ا فتنه88 و 
محتواي پيام اخير، نمي تواند با تالش شوم امريكا 
در تقويت و گسترش سلطه رژيم صهيونيستي در 

منطقه غيرمرتبط باشد. 
   اشتري: حمات يكي از سران فتنه 

به شهيد همداني نشانه كينه از انقاب است
سردار حس��ين اش��تري، فرمانده نيروي انتظامي 
پيش از ظهر يك شنبه در مراسم يادواره 1۴۰شهيد 
نيروي انتظامي شرق اس��تان تهران كه در صحن 
مطهر امامزاده جعفر)ع( پيش��وا برگزار شد، طي 
سخناني امنيت، آرامش، آس��ايش و اقتدار ايران 
اسالمي را مرهون خون شهدا دانست و گفت: همه 
وظيفه داريم، قدردان اين ايثار باشيم، امروز زنده 
نگه داش��تن ياد و خاطره ش��هدا كمتر از شهادت 

نيست. 
وي قدرداني از ايثار ش��هدا را اخ��الص در عمل و 
تبعيت محض از رهبر معظم انقالب دانست و گفت: 
آنچه سردار سليماني را برجسته تر كرده، حركت 
براي رضاي خداوند و تبعيت محض از ولي فقيه و 

فرماندهي معظم كل قواست. 
اشتري ادامه داد: متأسفانه برخي تالش دارند شهدا 
را زير سؤال ببرند كه نمونه آن را مي توان در همين 
چند روز اخير مشاهده كرد كه يكي از سران فتنه، 
رشادت هاي شهدا به ويژه سرلش��كر شهيد حاج 
حسين همداني را زير سؤال برد، اما همه ديديم، به 
محض انتشار حرف هاي اين فرد، كل جامعه به اين 
سخنان حمله و حمايت خود را از شهداي انقالب، 
دفاع مقدس، شهداي مدافع حرم و شهداي امنيت 
اعالم كردند. با اين س��خنان مردم بيش از قبل از 
اين فرد منفور ش��دند؛ فردي كه كينه ريشه اي از 
انقالب، اصل نظام و ارزش هاي انقالب اس��المي و 
تدابير امام راحل و رهبر معظم انقالب دارد و با اين 
حرف ها ثابت كرد مشكل او صرفاً انتخابات نبود و 
اينها بهان��ه اي براي مقابله با اصل نظ��ام بود و اگر 
كساني هم نسبت به آنها احساس رحم مي كردند، 

نيت باطني آنان را به خوبي درك كردند. 
وي اضافه كرد: اگر صدها نفر مي خواستند تا ابعاد 
فتنه گري اين افراد را تبيين كنند، به اندازه كاري 
كه او با خ��ودش كرد، نمي توانس��تند موفقيت به 
دس��ت آورند كه البته هر كس كه بخواهد جلوي 

شهدا بايستد، خود نابود خواهد شد. 
  ميرتاج الديني: مشروعيت

آن  نخست وزير از واليت فقيه بود
محمدرض��ا ميرتاج الديني، نماين��ده مجلس نيز 
در جلس��ه علني ديروز در تذكري شفاهي گفت: 
شهيد سردار حاج حسين همداني و ديگر شهداي 
مدافع حرم يك افتخار بزرگ را به دست آوردند و 
از دوران هشت س��ال دفاع مقدس پرچم جهاد و 
ش��هادت طلبي را به دوش كش��يدند تا در عصر ما 
به شرف دفاع از حرم به ش��هادت رسيد، هر چند 
خائنان و منافق��ان آن را برنتابيدند و او را س��ردار 
بي افتخار ناميدند، اما بدانند اگر آنها هش��ت سال 
بر مسند نخست وزيري اين كشور تكيه زده بودند، 
مشروعيت ش��ان را از واليت فقيه گرفته بودند كه 
شهداي مدافع حرم نيز تحت پرچم واليت فقيه به 

دفاع از حرم آل طا ها و امنيت كشور پرداختند. 
وي ادامه داد: خائنان و منافقان بدانند قطار انقالب 
به مسير خود ادامه مي دهد، ياد شهيدان ديالمه و 
آيت را كه در دور اول مجلس اين هشدار ها را داده 

بودند نيز گرامي مي داريم. 
  نظام در برخورد با سران فتنه 

تجديدنظر كند
حجت االس��الم احمدحس��ين فالح��ي، نماينده 
مردم همدان نيز طي تذكري ضمن گراميداش��ت 
ياد و خاطره سردار ش��هيد حسين همداني اظهار 
داشت: اين روزها شهيد همداني مغضوب يكي از 
سران فتنه قرار گرفت كه اميدواريم نظام اسالمي 
در برخورد با س��ران فتنه تجديدنظر كند و جلوي 

فتنه انگيزي آنان را بگيرد. 
  روح االمين�ي: م�وج حماي�ت از ش�هيد 
همداني نش�ان از درك مردم ايران از محور 

مقاومت است
عبدالحس��ين روح االميني نجف آب��ادي، نماينده 
مردم تهران در مجل��س در گفت وگو با خانه ملت 
در واكنش به بيانيه يكي از س��ران فتنه88 گفت: 
سخنان تحريك آميز و هماهنگ با دشمن عبري و 
عربي با واكنش شديد و خودجوش از طرف مردم 
ايران همراه ش��د.  وي افزود: م��وج حمايت مردم 
از شهيد محبوب شان س��ردار سرافراز سپاه اسالم 
شهيد همداني نش��ان از زنده بودن مكتب شهيد 
سليماني و شناخت و درك عظيم و قدرداني مردم 

ايران از محور مقاومت دارد. 
روح االميني ادام��ه داد: مردم م��ا در اين حركت 
خودجوش نشان دادند هميشه و همواره قدردان 
حافظان امنيت ش��ان هس��تند و با هر كس��ي كه 
بخواهد از روي كين��ه يا هماهنگي با دش��من به 
حريم اين بزرگواران وارد شود، به قاطع ترين شكل 

جواب شان را خواهند داد.

در راس�تاي توس�عه هم�كاري  ب�ا كش�ورهاي دوس�ت، 
جمه�وري  مس�لح  نيرو ه�اي  كل  س�تاد  رئي�س 
كن�د.  س�فر  ع�راق  ب�ه  دارد  قص�د  اي�ران  اس�امي 
به گزارش فارس، امير سرتيپ »عزيز نصيرزاده« در ديدار سپهبد 
ستاد مزهر محسن العالق، رئيس دانش��گاه دفاع ملي عراق كه در 
ستاد كل نيرو هاي مسلح كش��ورمان صورت گرفت، با بيان اينكه 
اميدوارم در كشورمان روز هاي خوبي را سپري كرده باشيد و براي 
شما ميزبان خوبي بوده باشيم، اظهار داشت: تفاهم نامه خوبي روز 
گذشته بين دانش��گاه دفاع ملي عراق و دانش��گاه عالي دفاع ملي 
منعقد ش��د كه اين  مي تواند در انتقال تجربيات بين دو دانش��گاه 

مفيد باشد. 
امير نصي��رزاده افزود: ما مش��تركات ديني زيادي ب��ا مردم عراق 
داريم و از سوي ديگر هر دو كش��ور از نظر موقعيت جغرافيايي نيز 
ش��رايط خاصي را دارند كه اين موجب مي شود تعامالت فيمابين 

گسترش يابد. 
جانشين رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح تأكيد كرد: آقاي رئيسي 
يكي از اولويت هاي سياس��ت خارجي خود را توس��عه همكاري با 
همسايگان ايران قرار داده كه كشور عراق يكي از اين كشور هاست، 
از اين رو دانشگاه شما و دانشگاه دفاع ملي ايران مي توانند با يكديگر 
تعامالت خوبي داشته باشند. بر اين اساس ما در ستاد كل با جديت 

در توسعه اين روابط كوشش خواهيم كرد. 
امير نصي��رزاده افزود: س��ردار باقري، رئيس س��تاد كل نيرو هاي 
مسلح جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعه همكاري ها يكي 
از برنامه هايي كه دارد سفر به عراق است كه در صورت فراهم شدن 

شرايط، شاهد انجام اين سفر در آينده خواهيم بود. 
جانشين رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح تأكيد كرد: اتحاد و برادري 
دو ملت مي تواند قدرت نوظهوري را در منطقه ايجاد كند كه اين با 

تبادل انديشه و فكر در تمام سطوح قابل تحقق است. 
سپهبد ستاد مزهر محسن العالق، رئيس دانشگاه دفاع ملي  عراق 

هم درباره مبارزه با تروريسم گفت: براي مبارزه با تروريسم  نيازمند 
افزايش همكاري هاي  مشترك  بين تمام كشورهاي منطقه هستيم، 
از اين رو مركز  تبادل اطالعات بين عراق، ايران، س��وريه و روسيه 
ايجاد شده است كه البته همان گونه كه عنوان شد، تحقق اين  مهم 

نيازمند افزايش سطح همكاري ها در حوزه بين الملل است. 
   افزايش س�طح همكاري ه�اي دفاعي با دول�ت عراق را 

دنبال مي كنيم
امير نصيرزاده در حاشيه اين ديدار در جمع خبرنگاران بيان داشت: 
دو كشور ايران و عراق ظرفيت هاي خوب و مشتركات زيادي دارند، 
به همين جهت در حوزه دفاعي همكاري هايي ش��روع شده است 
كه البته به دنبال افزايش سطح همكاري هاي دفاعي خود با دولت 

عراق هستيم. 
وي افزود: منطقه اي كه دو كشور ايران و عراق در آن قرار دارند مهم 
است، زيرا عالوه بر موقعيت ژئوپلتيكي از ذخاير انرژي زيادي نيز 
برخوردار هستند كه اين باعث شده است برخي سياستمداران دنيا و 

كشورهاي استكباري نسبت به اين دو كشور طمع داشته باشند. 
جانشين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ادامه داد: تأمين امنيت 
و منافع دو كشور ايجاب مي كند ايران و عراق با يكديگر همكاري 
داش��ته باش��ند، از س��وي ديگر افزايش تعامالت باع��ث افزايش 

همكاري هاي اقتصادي هم مي شود.

آمادگي ايران و عراق براي افزايش سطح همكاري هاي دفاعي
سرلشكر باقري به عراق سفر مي كند

  دفاعی

  گزارش

حبيب بابايي


